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 دهیچک

وانعمترینمهمازیکیفساددهیپد دربشرحقوققیمصادازیبرختحققراهسربر
شودمیمحسوبتوسعهبرحقبویژه،یامروزجوامع دریعمومثروتوقدرتتمرکز.
درتیشفافعدمودولتمردانازیعمومبازخواستستهیشاامکاننبودمحدود،یاعدهدست

ازیریجلوگنیبنابرا.شودمیمحسوبفسادبروزیبسترهاترینمهمازشانیاعملکرد
عملکرددرتیشفافوشهروندانتوسطدولتمردانازمؤثربازخواستامکانقدرت،تمرکز

یاگستردهحدتافوقطیشراجادیا.داشتخواهدفسادبامبارزهدریمثبتاریبستأثیر،هاآن
ویاداقتص،یاجتماع،یاسیسمختلفاموردرشهروندانیعموممشارکتتأمینگرودر

همه،یبراشدنانتخابوکردنانتخاببرحقهمچون،آنعناصرتحققوجامعهیفرهنگ
بودخواهداطالعاتبهآزادیدسترسورومندینیمدنجامعه یتلقبهتوجهباکهیامسئله.

مشارکتامکانیعنی،یداخلسرنوشتنییتعبرحقییغاهدفعنوانبهیعموممشارکت
یراهکاربهراحقاینتحققجامعه،یعمومامورمورددریریگمیتصمدنیفرادرفردهر
تبعبهوآنبروزیبسترهاترینمهمازیبرخبردننیبازنیزوفسادبامبارزهریمسدرمهم
.کندمیتبدیلتوسعهبرحقبویژهشهروندان،بشرحقوقتحققدرلیتسه،آن
 

داخلیسرنوشتنییتعبرحق،یعموممشارکتتوسعه،برحق،فساد:گان کلیدیواژ
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 مقدمه

دادنهدرباکهیفساد.استفساددهیپدوعیش،یامروزجوامعمشکالتترینمهمازیکی

تحققراهسربریجدیمانعجامعه،یاقتصادویاسیسامکاناتومنابعکشاندنانحرافبهو

شودمیمحسوببشرحقوقگوناگونقیمصاد برفسادیمنفتبعاتبهتوانیمنمونهعنوانبه.

بسترمزبورحق.کرداشارهتوسعهبرحقتحقق محسوببشرحقوقگریدتحققیبرای ی

یجابریمنفتبعاتزینبشرحقوقگریدتحققبرشیخونوبهبهآن،بریمنفاثرهرگونهشودومی

یضرورتفسادبامبارزهبحثهمبشرحقوقدگاهیدازتاشودمیموجبکهامری؛گذاشتخواهد

.ابدییاساس

بودخواهددهیپدنیابروزیهاشهیروعواملییشناسامستلزمفسادبامؤثرمبارزه نظربه.

امکاننبودِنیهمچندولتمردان،ازمحدودیگروهدستدریعمومقدرتتمرکزرسدیم

وامکاناتمنابعازاستفادهیچگونگباارتباطدرشهروندانتوسطشانیاازمناسببازخواستِ

گسترشوجادیاعواملترینمهمزمرهدربایدراهاآنعملکرددرتیشفافوجودعدموعمومی

کنیممحسوبجامعهکیدرفساد فقدانقدرت،تمرکزازیناشیاسیسفسادبهتر،عبارتبه.

سمتبهشیگرایبرااستیانهیزمخوددولتمردان،ازمناسببازخواستامکانعدموتیشفاف

.یشخصمنافعکسبجهتدریعمومثروتوقدرتازسوءاستفادههماناییادارفساد

قدرت،تمرکزکاهشراجامعهکیدرفسادبانبردیراهکارهانیمؤثرترازیکیبتواندیشا

.کردیتلقشانیاعملکرددرتیشفافجادیاودولتمردانازیعمومبازخواستامکاننکردسریم

وشدهخارجمحدودایعدهدستازعمومیامورمورددرگیریتصمیمقدرتکههنگامی

سیستمیکدرشدنانتخابوکردنانتخاببرحقهمچونابزارهاییطریقازعمومشهروندان

وءسیمنفتبعاتوقدرتتمرکزاز،شوندبرخوردارآندرشدنسهیمامکانازآزاد،انتخاباتی

یدسترسویمدنجامعههمچونییابزارهاشدوخواهدیریجلوگیادیزحدتاآنازاستفاده

آورد؛میوجودبهدولتمردانازبازخواستوتیشفافجادیایبرایمناسبامکاناطالعاتبهآزاد

.شودیعمومثروتوقدرتازسوءاستفادهمانعتواندیمکه

یمعنابهشهروندان،یعموممشارکتشیافزاگروردخودمزبورطیشراشدنفراهم

استشیخوجامعهیعموماموردریریگمیتصمندیفرادرفردهرمشارکت کهیمشارکت.
                                                                                                                                                                                                        

می شخصی منافع تأمین برای عمومی یا دولتی قدرت از استفاده سوء فساد، از آنمنظور انگلیسی معادل که باشد
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یمعنادرسرنوشتنییتعحقتحققبایقیعموندیپدررافسادهیعلنبرددرتیموفقنیتضم

امکاننیتضمازاستعبارتزینمزبورحقیینهاهدفرایز؛دادخواهدقرارآنیداخل

،یاسیسمختلفمسائلبامرتبطیعمومهایگیریتصمیمدرافرادهمهیعموممشارکت

حقیعنیشده،ذکرشتریپیهاسازوکارازمندین کهشیخوجامعهیفرهنگویاقتصاد،یاجتماع

.بودخواهدتاطالعابهآزادایدسترسوایپویمدنجامعهآزادانه،شدنانتخابوکردنانتخاب

یاثرگذاربهفساد،بامبارزهبریداخلسرنوشتنییتعبرحقتأثیرکهگفتتوانیمواقع،در

اموردرشهروندانمشارکتتیتقویعنیمزبور،حقیینهاهدفبهبخشندهتحققعناصرمثبت

بهتوجهباودخنوبهبهکهموضوعیشود؛میمربوطفسادیهانهیزمبردننیبازدرجامعه،یعموم

گریدتحققآنتبعبهوتوسعهبرحقبهیابیدستبریمثبتاثربشر،حقوقبرفسادمخربتأثیر

گذاشتخواهدیجابربشرحقوققیمصاد ازپستاشودمییسعقیتحقایندرروایناز.

یاصلانارکلیتحلوفیتوصنیهمچنتوسعه،برحقبویژهبشرحقوقبرفسادیمنفآثاریبررس

دنیخشکاندرفوقارکانمثبتآفرینینقشیچگونگسرنوشت،نییبتعحقیداخلعدبُتحقق

ودولتمردانعملکرددرتیشفافعدمقدرت،تمرکزهمچونفسادیبسترهاترینمهمازیبرخ

قراریبررسمورد،یعموممشارکتتیتقوقیطرازشانیاازستهیشابازخواستامکانعدم

.ردیگ



 بشر حقوق تحقق بر فساد یمنف ریتأث. 1
.گذاردمییجابربشرحقوقبهشهروندانیابیدستبرمخربیاثرکهاستیادهیپدفساد

،یگریدسخنهرازشیپکهرسدیمنظربهبحث،شدنترروشنمنظوربهوچارچوبنیادر

دروبشرحقوقبههروندانشیابیدستبرآنیمنفاثراتسپسوفسادیریگشکلعواملباید

.شودیبررسیبشرحقوقدگاهیدازدهیپدنیابامبارزهضرورت،جهینت


 آن یریگشکل عوامل و فساد. 1-1

منافعتأمینیبرایدولتقدرتازسوءاستفادهازاستعبارتفساد،یجهانبانکفیتعربهبنا

7989،زادگانعباس)یشخص استفادهنیاشهیهماستیهیبد(.70: امکاناتوقدرتازسوء

حزبکیمنافعتأمینیراستادرممکناستبلکه،نیستیشخصمنافعتأمینیبراصرفاًیدولت

یکلطوربهفساد.شودگرفتهکاربهآنرینظاولیفامدوستان،خاص،طبقهخاص،یاسیستفکرو
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اراتیاختازکارکنانورانیدمیبرخیبرخوردارلیدلبهویدولتهایفعالیتباارتباطدر

شودمیمطرحیانحصار دیگویمبارهنیادرنوبلزهیجابرنده،7بکریگر. رادولتاگر:

شودیمبرداشتهزینفسادمیبردار دولتبهایکشورفسادسهمعمدهکهاستنیابکرمنظور.

وجودزینیخصوصخشبدرفسادکهاستواضحالبته.افتدیماتفاقدولتدریااستمربوط

(.7980:4،یجبار)دارد

استشخصیانهادیکدردولتیقدرتتمرکزواختیاراتانحصارنتیجهفساد»قت،یحقدر

ونکردهاحساسپیرامونازمحدودیتیهیچقدرتصاحبشخصیانهادآن،حالعیندرکه

بیانبه.داندنمیمردمعمومزدنخودتصـمیماتواقداماتتوجیهوگوییپاسخبهملزمراخود

قدرتیانحصارساخت(.7980:764سهرابلو،)«استمسئولیتبـدونقدرتبرآیندفساد،دیگر

یبرخوردارودادهآنمتصدیانبهرایاقتصادهایفعالیتدرخودسرانهمداخلهامکاندولتدر

جادیاموجبندارد،قرارمردممهعااریاختدرکهیاطالعاتبهیدسترسهمراهبهیقدرتنیچناز

بهراخودکینزددوستانیاخودمنافعبتوانندتاشودیمیدولتمقاماتیبرخیبراهاییفرصت

.دهندشیافزایعموممنافعکاهشمتیق

امکاناتوموقعیـتازرسمیمقاماتاستفادهسوءبرآیندتوانمیرافسادپدیده،مجموعدر»

کردقلمدادشخصیاهدافکسبجهتاقتداراعمالوخودشغلی غصبارتشا،اختالس،.

فسـادعنوانذیلدرکههستندمواردیترینشدهشناختهجملهازخواریرشوهوعمومیاموال

7980سهرابلو،)«گیرندمیجـایاقتصـادی آنکـالنابعـاددرفساد»گر،یدعبارتبه(.764:

بنـابرآندلیـلواستسیاسیماهیتیدارایباشد،اقتصادییااعیاجتمایمقولهآنکـهازبیشـتر

آنکنترلوتعـدیلبهقادرنیزدموکراتیکسازوکارهایکهاستقدرتیبهآنپشتگرمی؛قاعده

احزابقبیلازدموکراتیکونظـارتینهادهـایکـهایجامعههردراستداللاین بامطابق.نیستند

هـایگیریتصمیمبرتأثیرگذاریتوانایی6غیـردولتـیهـایسـازمانوزادآمطبوعـاتسیاسـی،

ایپدیـدهفسـادباشند،نداشتهراحکومتینهادهایبهعمومیمنافعوعالیـقانتقـالوحکـومتی

(.7980:761سهرابلو،)«اسـترایـج

یمخرباریبساثراتکهستاییهادهیپدازیکیفسادبروزباشند،کهچههرفسادانواعوعلل

توسعهبرحقبهیابیدست،چارچوبنیادروگذاشتهخواهدیجابرافرادبشرحقوقتحققبر

                                                                                                                                                                                                        
1. Gary Becker. 
2. NGO 
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دیتهدمعرضدربشر،حقوققیمصادگریدتحققبسترعنوانبهجامعه،کیدرهمگانیبرا

خواهدآنیسبرردریسعلیتفصبهیبعدگفتاردرکهیامسئله؛داشتخواهدقراریتریجد

 .شد

 

 عنوان به توسعه بر حق ژهیبو بشر، حقوق قیمصاد به یابیدست بر فساد یمنف ریتأث .2-1

 بشر حقوق قیمصاد ریسا به یابیدست در یضرور عنصر

امادارند،تمرکزآنیاقتصادمخرباتتأثیربرفسادبامرتبطمباحثیاریبسگرچه

بودغافلزینبشروقحقبردهیپدنیایمنفاثراتازتواننمی اسنادیحتکهیمخربآثار.

نمونه،عنوانبه .(Gebeye, 2012: 17)دارندتأکیدهاآنبرزینفسادبامبارزهبامرتبطیالمللنیب

بهیابیدستازرافقراجامعه،یبهداشتویآموزشخدماتکنندهارائههاینهاددرگستردهفساد

کلدرشانیایزندگیاستانداردهاکاهشبهوکردهمحرومیتبهداشویآموزشیاستانداردها

 .(Sepulveda,2009:45)شدمنجرخواهد

تأمینامکانیحتوشوندمیمحرومعدالتبهیدسترسازمردمجامعه،کیدرفسادبروزبا

یواقعتیتبعیطیمحننیچدرچراکهدهند؛میدستازراستهیشایزندگکیازیحداقلسطح

استرشوهقانونازبلکهقانون،ازنهسیپلوییقضااماتمق بهآلودهجامعهکیدرنیهمچن.

تالشجایبه،یدرمانکادرچراکهکرد؛نخواهندرامداواشهروندانخوبیبهیدرمانمراکزفساد،

ندبتوانکهکردخواهندمارانیبازدستهآنبهمعطوفصرفاًراشیخوتوجههمگان،درمانیبرا

 .(Sepulveda,2009:23)رشوهیااصطالحاًمبلغزیرمیزیبیشتریبپردازند

تأثیرهمیاسیسویمدننیادیبنحقوقیبرخشدنمحققبرخود،نوبهبهیتیوضعنیچن

گذاشتخواهد کرداشاره7عادالنهیدادرسازیبرخوردارحقبهتوانیممثال،عنوانبه. اثر.

همچون،هافعلترکایارتکابازیامجموعهشکلدرتوانیمراحقنیابرفسادمخرب

درقبالیعموممقامکیتوسطکهکردفیتوصنفوذاعمالایارعاب،یاخاذرشوه،افتیدر

خواهدمنجردادگاهماتیتصمدریعدالتیببروزبه،تینهادروگرفتهصورتدادگاهکارکنان

.6شد

 ارتباطبافسادبروزیمنفجنبهترینمهمکهرسدیمنظربهاما کیشهروندانیابیدستدر

باشدتوسعهبرحقبرآنیمنفاثربشر،حقوقبهجامعه مورختوسعهبرحقهیاعالماز7بند.
                                                                                                                                                                                                        
1. Right to Fair Trial. 
2.Ibid, P.22. 



79پاییز،06،شمارهبیستمپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 07
 

 

»کندمیفیتعرنیچنرامزبورحق،7380 بهکهاستیبشرمسلمحقکیتوسعه،برحق:

هرهبوشدنمیسهمشارکت،حقازمردمهمهویانسانفردهرآنموجب توسعهازمندی

وبشرحقوقهمهآندرکهنحویبههستند؛برخورداریاسیسویفرهنگ،یاجتماع،یاقتصاد

.«ابندییمتحققکامالًیاساسهایآزادی

استنباطفوقفیتعرازکهیگریدمهمنکتهتوسعه،برحقمفهومتیجامعازنظرصرف

درجامعهافرادتکتکمشارکتشدنمحققگرودرتوسعهبرحققتحقکهاستآن،شودمی

استهاآنجینتاازیبرخوردارویفرهنگویاجتماع،یاسیس،یاقتصادتوسعهجامعندیفرا

فیتوصنیچنراآنتوسعهبرحقهیاعالممقدمهکهتوسعهازیندیفرا(.7989:737سنگوپتا،)

آنازهدفکهاستیفرهنگویاسیس،یاجتماع،یاقتصادجامعندیفراکیتوسعه»:استهکرد

آزادفعال،مشارکتاساسبرهمآناست؛افرادیتماموکلدریانسانتیجمعرفاهیدائمبهبود

:7989سنگوپتا،)«یاتوسعهنیچنازشدهحاصلمنافععادالنهعیتوزوتوسعهدرشانیامعنادارو

737 هایآزادیوبشرحقوقهمهتحققبهکهاستجامعهیکلاهرفبهبودنیا،قتیحقدر(.

(.7989:736سنگوپتا،)شدخواهدمنجریاساس

توسعههیانیب.»استشدهحفظهمچنانزینکمیوستیبقرندرتوسعهبرحقتیاهمکیدبرتأ

نیدتریجدزمرهدرستیبایمرا6«داریپاتوسعهیبرا6696دستورکار»آننیجانشو7«هزاره

کنیممحسوبتوسعهبرحقتحققیریگیپبامرتبطاسناد منظوربه6696سندگرچه،واقعدر.

برحقبامزبورتوسعهنیبیمفهومارتباطسبببهامااستشدهنیتدوداریپاتوسعهتحققیریگیپ

راداریپاتوسعه.شودمییتلقزینمذکورحقتحققریمسدریگامآناهدافبهیابیدستتوسعه،

عنوانبه9متحد،مللتوسعهوزیستمحیطکمیسیونیسوازشده ارائهفیتعریمبنابرتوانیم

درآیندهیهانسلتواناییدراشکالایجادبدونرافعلینسلنیازهایکهکردمحسوبایتوسعه

7981،یزاهد)کردخواهدتأمینخوداحتیاجاتبرآوردن :43 بهداریپاتوسعهقت،یحقدر(.

یناشتوسعهورفاهونیزمامکاناتویعیطبمنابعازیبرداربهرهدرینسلنیبعدالتینوعدنبال

توسعهبرحقبامیمستقوندیپدررافوقتوسعهیهدفنیچن.استمختلفهاینسلیبراآناز

در(ینسلدرونعدالت)حاضرنسلنیبیبرابروعدالتوجودبدونرایزدهد؛یمقرار

یبرایامکاننیچنشدنفراهمآن،بامرتبطتوسعهازحاصلرفاهوموجودمنابعازیبرداربهره
                                                                                                                                                                                                        
1. United Nations Millennium Declaration. 
2. The 2030 Agenda for Sustainable Development. 
3. Commission on Environment andDevelopment. 
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(.Soubbotina, 2000: 9)استریتصورناپذزینندهیآهاینسل

مقرراهدافبهینگاهباامااست؛شدهنیتدوداریپاتوسعهتحققمنظوربه6696سندگرچه

بهحاضرنسلیابیدستدرعیتسرمنظورازجملهبهاهدافنیاکهودشمالحظهمیمزبورسنددر

،6696سنددرمقرراهدافازیاریستحققعبارت،گریدبه.اندشدهنیتدوشیخوتوسعهبرحق

رفاهنیتضمآموزش،بهبرابرویهمگانیدسترسبهداشت،تیوضعبهبودفقر،بامبارزههمچون

یابیدستشدنفراهموداریپاتوسعهریمسدریبلندگام،7...ومههیبراعدالتنیتضم،یهمگان

.شوندمیمحسوبهمهیبرارفاهوتوسعهبرحقبه

نفعبهطیشرارییتغکهدرجامعه،آنیفقرابرها،باتوسعهنابرابریجامعهکیدرفسادبروز

نهدمییجابربیشتریمخربآثار،ناتوانندخود  درشانیاحقنقضوجبم،تینهادرو

آن،یینهاهدفکهتوسعهیبشرحقوقافتیره،بههمیندلیل.شدخواهدتوسعهبهیابیدست

نابرخوردارهایگروهبهتوجهومشارکت،یقدرتمندساز،گوییپاسخحقوق،نیبوندیپجادیا

وباشدتوسعهندیفرادرآمدهوجودبههاینابرابریگویپاسخکهافتهینیتدوایگونهبه،است

6شوند.مطرحبرابریشرکاعنوانبهندیفرانیادرزیننابرخوردارافرادوفقراکهکندنیتضم

یهاوهیشبهدیبامنابعنیاکهیحالدراست؛همراهیملمنابعدادنهدربافسادیکلطوربه

وکشورییشکوفاورشدموجبتارندیگقراریبرداربهرهموردخودیاصلگاهیجادرودرست

هدفازرایمالمنابعصرفندیفرافسادکهآنجاازقت،یحقدر.گردندحکومتاقتداروییایپو

توسعهورشدبهیچندانکمکبودنخواهندقادرمنابعنیاسازدیممنحرفخودمفروض

(.7936:616،یافضل)کنندکشورهایاقتصاد

نیبجامعهتوسعهازیناشمنابعوامکانات،هافرصتصیتخصبرفسادیمنفتأثیرآنکهیبرا

نظربه،کنیمنییتببهتررایهمهمردمبراتوسعهبرحقشدنییاجراآنتبعبهوآنیاعضایتمام

خوبیبهیفرهنگویاقتصاد،یاجتماعحقوقویاسیسویمدنحقوقنیثاقیم6مادهرسدیم

باشدراهگشا شدهدولت،میثاقدوهر6مادهدرواقع،در. متعهد هایعضو تالشیتماماند

تأمینکه،یحقوق9درهردومیثاقبکاربندند؛شده مقررحقوقنیتضموتأمینمنظوربهشیخو
                                                                                                                                                                                                        
1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, General 
Assembly Resolution A/RES/70/1,P.14. 
2. The Impact of Corruption on the Human Rights Based Approach to Development, 
United Nations Development Programme, Oslo Governance Centre, 2004,  P.5. 

شودکهدرقبالِافرادساکنمیثاقمتعهدمیمیثاقحقوقمدنیوسیاسیچنینآمده:هردولتعضواین6ازماده7.دربند9
نظرازنژاد،رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقیدهسیاسیوقلمرووتبعهحوزهقانونیخود،حقوقشناختهشدهاینمیثاقراصرف

 .عقیدهایدیگروهمچنیناصلومنشأاجتماعییاملی،دارائی،نسبووضعیتهایدیگر،محترمشمردوتضمینکند
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عبارتبه.استمزبورحقتحققیواقعمصداقوتوسعهبرحقییغاهدف،هاآنیتمامیواقع

نکردمحققنوعیبهن،یثاقیم6مادهدرمقررتعهدتحققهککردیریگجهینتنیچنشودمیبهتر

حقوقثاقیم6مادهرسدیمنظربهالبته.هستزینتوسعهبرحقکردنییاجرابههادولتتعهد

درتوسعهبرحقتحققبرفسادتأثیرتواندیمتریواضحصورتبهیفرهنگویاجتماع،یاقتصاد

دهدنشانرایفرهنگویاجتماع،یاقتصادحقوقچارچوب هر»فوقمادهاز7بندیمبنابر.

یممتعهدثاقیمنیاطرفدولت تعاونوهمکاریقیطرازوخوداهتمامویسعبهشود

منظوربهخودموجودمنابعحداکثرازاستفادهبا،یفنواقتصادییهاطرحدربویژهیالمللنیب

باخصوصبهیمقتضلیوساهیکلباثاقیمنیادرشدهشناختهحقوقکاملاعمالیِجیتدرتأمین

«کنداقدامیگذارقانوناقدامات منابعتیمحدودبهتوجهباکهاستآننجایادرمهمنکته.

،یاقتصادحقوقتأمینهدفباتابودخواهندریناگزمزبورتعهدیفایاریمسدرهادولتجامعه،

.شوندقائلبندیاولویتینوعخودمنابعصیتخصدرش،یخومردمانیفرهنگویاجتماع

یجدمشکلباراآنبهدنیبخشتیواقعدولتمردان،نیبدرفسادوجودشکبدونکهموضوعی

بشرحقوقتأمینومنافعبرفاسددولتمردانمنافعیطیشرانیچندرچراکه؛ساختخواهدمواجه

(.Peters, 2015: 17)داشتخواهدتیاولوجامعهافراد

درعادالنهوحیصحیبندتیاولوراهسربربزرگیمانععنوانبهتنهانهفساد،گریدیسواز

یبراافتهیصیتخصریمسازانحرافدرمهمیعاملعنوانبهبلکهجامعه،منابعوامکاناتصیتخص

کردخواهدعملمزبورامکانات ذکیمیتیوضعنیچنقیمصاداز. رکرد:توانچنینمواردیرا

استفاده،کشوریعمومبودجهازاختالس ویعمرانیهاپروژهبهیافتهتخصیصمنابعازسوء

ینوسازایاحداثهمچونجامعهیاجتماعویاقتصادتوسعهیبراتیاهمحائزیِرساختیز

درمنابعازیاندکبخشصیتخصقیطراز،...وهاجادهها،فرودگاه،یدولتویعمومهایانساختم

ی،شخصمنافعیبرایافتهتخصیصمنابعیباقیرقانونیغبرداشتومزبورپروژهبهشدهگرفتهنظر

حائزیرساختیزویعمرانیهاپروژهیبرایرواقعیغارقامارائهویدولتبودجهیدستکارمثالدیگر

بودجهادمازفاسدمقاماتآنقیطرازکهاستجامعهیاجتماعویاقتصادتوسعهراهدرتیاهم

 (.Peters, 2015: 18)کنندتقسیممیپروژهمسئولیخصوصهایشرکتوخودنیبرایصیتخص

نیانیبیمعکوسرابطهکهرسدیمنظربهتوسعهوفسادانیمرابطهمورددربهتر،عبارتبه

ازکهری.دهدیمشیافزاراتوسعهیهانهیهزفسادگفتتوانیمکهنحویبه؛استبرقراردو

نشانفسادزانیمبایمعنادارکامالًیهمبستگ،یاقتصاد،یاجتماع،یانسانتوسعهیهاشاخص



 00...فسادبابهعنوانراهکاریموثردرمبارزهداخلیسرنوشتتعیینبکارگیریحق
 

7939سپهسرا،)دهدیم آثاراز(.17: توانیمرامواردنیاتوسعه،ندیفرابرفسادیمنفجمله

خارجویداخلیگذارهیسرماکاهش:برشمرد یهایگذارهیسرمادریوربهرهکاهشی؛

درآمدکموریفقافرادیبراویژهبهیاجتماعخدماتسطحکاهشی؛معمو نهیهزشیافزا؛

(.7939:16سپهسرا،)یاقتصادهایفعالیتدرسالمرقابتکاهشهاوقیمتشیافزای؛زندگ

ازیبخش،یعمومینهادهادرفسادوجودسبببهکهییفضادردیتردبدونسخن،گریدبه

رقابتومشارکتامکانویاجتماعمناسبخدماتبهبرابریدسترسازمعهجاترمحرومطبقات

شیافزاعلتبهواندشدهمحرومشیخوجامعهیاقتصادویاسیسهایفعالیتدرعادالنهوسالم

یبرخورداروتوسعهندیفرادرمشارکتتحققازتوانینمگذرانند،یمرایسختیزندگهانهیهز

نیچندررایزکرد؛صحبتیهمگانرفاهیعمومتأمینوشانیاباتباطاردرآنمواهباز

ازکهیزیچاند؛نشدهمحققهرگز،عدالتویبرابریعنیتوسعهبرحقیاساسرکندوایجامعه

مثالعنوانبهونماندهدوربهزینتوسعهبرحقتحققبامرتبطیالمللنیباسنادکنندگاننیتدودید

،یهمگانعدالتبهیابیدستیراهکارهاازیکی،6696سنددرمقررمهشانزدهدفاز1بنددر

یداخلسرنوشتنییتعحقاعمالکهنجاستیا7.استشدهاعالمفساداشکالیتمامبامبارزه

درکهایمسئله.ببردنیبازراآنگوناگوناشکالدرفسادبروزیبسترهایادیزحدتاتواندیم

شود.بحثمیلیتفصبهیبعدقسمت



  فساد با مبارزه و یداخل سرنوشت نییتع حق. 2
واستشدهلیتبدهادولتیتمامیهادغدغهترینمهمازیکیبهفسادبامبارزهامروزه

به پیشیمختلفیراهکارهافساد،بامبارزهوکشف،یریشگیپبرنظارتمنظوردولتها در را

9یافقگوییپاسخ،6یعمودگوییپاسخعنوانباهاآنترینمهمازانتویمبیترتبهکهاندگرفته

دولتمردانازبازخواستازیاگونهیعمودگوییپاسخ.کردادی4یاجتماعگوییپاسختاًینهاو

فاسد،اعمالمجازاتوکشف،پیشگیریندیفرابرناظریدولتهایدستگاهتوسطکهاست

صورتغیرهواخالقیهاونیسیکم،هاانآمبودزمفساد،بارزهمباینهادها،یدادستانهمچون

کهشودیممحققیزمان،شودمیادییافقگوییپاسخعنوانباآنازکهآنچهمقابل،در.گیردمی
                                                                                                                                                                                                        
1. Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, op. cit., P. 
25. 
2. Horizontal Accountability. 
3. Vertical Accountability. 
4. Societal Accountability. 
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زماندرفاسدمقاماتمجددانتخابازیخوددارورأیحقستمیسازاستفادهباشهروندان

کندویریجلوگهاآنتوسطمفسدانهاعمالتداومازلهیوسنیابهومجازاتراشانیاانتخابات،

ندهیآدرشانیاحتمالفسادعواقبمورددرخودیبعدمنتخبانبهیریشگیپمقامدرنیهمچن

 .(Zhang, 2016: 3)دهندیمهشدار

غیرمستقیمابزارخودزیناطالعاتیآزادویمدنجامعهتیتقواییاجتماعگوییپاسخ

به.کندلیتسهرایعموممقاماتازیحسابرسوبازخواستتواندیمخوبیبهکهاستیگرید

وجودامکاننیاهموارهاطالعات،آزادانیجرنیهمچنوایپویمدنجامعهوجودبا،بهترعبارت

دست،(یافقنظارت)شیخویانتخاباتیرهایگمیتصمزماندرشهروندانتنهانهتاداشتخواهد

شدهکشفمواردتاآمدخواهدوجودبهزینامکاننیابلکه؛بزنندصالحافرادآگاهانهانتخاببه

اطالعاتبهیدسترسیبرایعمومیتقاضاوشدهانیعپنهاناطالعاتشده،یعمومفساداز

نعنوابهایپویمدنجامعهنیهمچنآزاد،یهارسانهواطالعاتآزادانیجر،واقعدر.ابدیشیافزا

دریمؤثرنقشازشهروندانیآگاهدرشیافزاوفسادمواردکشفباتوانندیمجامعه،باندیده

(.Nightingale, 2015)باشندبرخوردارآنوعیشزانیمدرکاهشنیهمچنوفسادکشف

تحققیواقعصورتبهیزمانتنهایاجتماعنظارتنیهمچنویافقنظارتآنکهمهمنکته

جامعهشهروندانیبراجامعههایگیریتصمیمدرمؤثریعموممشارکتامکانکهافتیخواهند

مبارزهبحثبهداخلیسرنوشتتعیینحقپیونددهندهخودنوبهبهکهیامسئله.باشدسریممزبور

چیزیداخلیسرنوشتتعیینحقمفهومیعنصرترینمهمتردیدبیچراکهشود؛میتلقیفساد

ارتباطدرجامعهیکشهروندانهمهبرایآزادانهعمومیمشارکتامکانآمدنفراهمجزنیست

موضوعی.خویشجامعهفرهنگیواجتماعیاقتصادی،سیاسی،مسائلدرگیریتصمیمفرایندبا

مبنااینبر.شودمیمحسوبشهروندانبرایعمومیبازخواستامکانتحققشرطپیشخودکه

تشکیلعناصروداخلیسرنوشتتعیینبرحقمفهومباآشناییکهرسدمینظربهچیزهرازپیش

تعیینحقاثرگذاریچگونگیبهتریصورتبهبتوانآنازپستاباشدضروریآندهنده

.کردآشکاررافسادبامبارزهبرداخلیسرنوشت



  داخلی سرنوشت تعیین بر حق مفهوم. 1-2

فرهنگی،واجتماعیاقتصادی،حقوقمیثاقوسیاسیومدنیحقوقمیثاقمشترک7ماده
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»کندمیارائهسرنوشتتعیینبرحقازجامعنسبتاًتعریفی سرنوشتتعیینحقازمردمهمه:

توسعهآزادانهوکردهتعیینراشانسیاسیوضعیتآزادانهتوانندمیاساساینبربرخوردارندو

.«کنندالدنبراخویشفرهنگیواجتماعیاقتصادی،

بهبشریاساسیهایآزادیوحقوقجملهازسرنوشتتعیینحقمزبور،تعریفمبنایبر

ودیننژاد،قومیت،ازنظرصرفمردمهمهآن،اساسبرکهرودمیشمار امورتوانندمی...

 ,Archibugi)کنندادارهفرهنگیواقتصادیاجتماعی،سیاسی،مختلفهایزمینهدرراخویش

تعییندرعملآزادیمعنایبهسرنوشتتعیینحقکهگفتتوانمیبهتر،عبارتبه(.489 :2003

ملت،مانندگروهیهویتباغالباًهاانسانبهداللتنیزمردموبودهزندگیوکیفکمومقدّرات

داردمذهبیوقومیهایاقلیتوپرستنژادهایرژیمیااستعمارسلطهتحتمردمان میدی،ا)

7981:6)

یعیرفگاهیجاچنانبهوهکردحفظراخودجایگاهنیزامروزبهتاسرنوشتتعیینحقاهمیت

کهکندمیاعالمشرقیتیمورقضیهدرنمونهعنوانبهیدادگستریالمللنیبوانیدکهافتهیارتقا

حقاینوستاالشمولعامتعهدیکسرنوشتتعیینحقبهگذاشتناحتراموکردنرعایت

(.Raic, 2002: 245)استمعاصرالمللبینحقوقاساسیوضروریاصولازیکی

مبنایبرکهشودمیمشخصسرنوشت،تعیینحقمفهومیبررسیباآنکهتوجهجالبنکته

برخورداردرونیوبیرونیجنبهدوازمزبورحقمیثاقین،بینمشترک7مادهدرشدهارائهتعریف

کهدرونیجنبهوخودالمللیبینوضعیتتعییندرمردمحقبرمشتملکهبیرونیجنبه.دباشمی

...وکردنملیحقاقتصادی،سرنوشتتعیینحقانتخابات،درشرکتبرایمردمحقبرمشتمل

.(7981:661امیدی،)باشدمی

مزبورحقخارجیعدبایندوم،جهانیجنگپایانازپسهایدههنخستیندرمبنااینبر

المللیبیناسنادوهاقطعنامهاکثریتنیزسببهمینبهوگرفتهقرارتوجهموردبیشترکهبوده

یااشغالگرانهاستعماری،سلطهرفعمفهومدرسرنوشتتعیینکنندهتجلیدوره،ایندرشدهتدوین

 .(Van Der Vyver, 2000: 11-13)هستندمردمیکازنژادپرستانه

دهندهنشانسرنوشت،تعییناصلاجرایخصوصدرمتحدمللسازمانعملیرویهبررسی 

هایوضعیتباارتباطدراساساًفوقاصلمیالدی،هفتادوشصتهایدههتاکهاستآن

نیزعملدروبودهتوجهموردانقیادواشغالتحتهایسرزمینونژادیتبعیضاستعماری،
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(.7981:699امیدی،)استیافتهمداخلهبهموظفراخودمواردگونهاینردعمدتاًمللسازمان

هایسرزمیناکثریتیافتناستقاللبا7316دههاوایلو7306دههاواسطازوجود،اینبا

دراستبدادیهایرژیمسلطهتحتمردممورددرسرنوشتتعیینحقداخلیبعداستعمار،تحت

(.Cassese, 1995: 341)گرفتقراربیشتریتوجهموردنیزمستقلکشورهای

دواسناد،ایندرسرنوشتتعیینحقازشدهارائهتعریفبهتر،عبارتبه در میثاقبویژه

تعیینحقازتعریفیآنکهازبیشفرهنگی،واجتماعیاقتصادی،حقوقومدنیوسیاسیحقوق

جملهازها،ملتهمهبرایرافوقحقواستعاموکلیتعریفیباشد،خارجیسرنوشت

گیردمینظردرنیزالمللیبینحقوقیشخصیتدارایوغیرمستعمرههایملت آن،برعالوه.

کشورهایسیاسیاستقاللوارضیتمامیتافکندنمخاطرهبهازمزبورهایقطعنامهواسناداغلب

 .(Van Der Vyver, 2000: 11-12)ورزندمیممانعتموجودحاکمه

درهادولتبرخیتالشرغمعلینیزاستعمارزداییدوراناوجروزهایدرحتیواقع،در

جملهازعرصه،ایننظرانصاحبازبسیاریآن،خارجیبعدبهفوقحقاعمالمحدودسازی

تکاملرغمعلیراسرنوشتتعیینحقدادگستری،المللیبیندیواناسبقرئیس7آرچاگاقاضی

اصلسخن،دیگربه.اندندانستهآنخارجیابعادبهمحدوداستعمارزدایی،چارچوبدرآناولیه

بردرراهاملتهمهکهکردمحسوباطالقدارایوعاماصلیبایستمیراسرنوشتتعیین

عملنیزکشورهابرحاکمهایدولتمشروعیتسنجشبرایمعیاریعنوانبهتواندمیوگرفته

.(7919:681کند)سیفی،

هنگامبهحتیکهشودمیدوچندانزمانیسرنوشتتعیینحقداخلیبعدیافتناهمیت

داشت؛خواهدداخلیجنبهحقاینها،اقلیتحقوقچارچوبدرسرنوشتتعیینحقازصحبت

منظوربهحقیعنوانبههااقلیتبرایسرنوشتتعیینحقتلقیباقویاًالمللیبینجامعهچراکه

از(هااقلیتشامل)هاگروهوافرادحقوقرعایتبهمنحصرآنراوکردهمخالفتطلبیییجدا

یکهادولتمرزهایالمللی،بینجامعهدیدگاهازدیگر،عبارتبه.استدانستههادولتجانب

یبراوارضیتمامیتبهاحترامباتنهاسرنوشتتعیینحقواستتغییروانکارقابلغیرواقعیت

 .(Cassese, 1995: 346)داردمصداقکشوریکحاکمانتعیین

سایراعمالالزمهتوانمینوعیبهراداخلیبعددرسرنوشتتعیینحقخالصهصورتبه

درمردمکهاستآنمعنایبهحقاینتحقق.نمودمحسوبفردیاساسیهایآزادیوحقوق
                                                                                                                                                                                                        
1. Eduardo Jiménez de Aréchaga. 
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ودخالتهرگونهازفارغراشانسیاسیرهبرانوگذارانقانونآزادانهحاکمه،مستقلکشوریک

کنندانتخابداخلیمقاماتنفوذ حقوقدیگراعمالاساسیشرط پیشسرنوشتتعیینحق.

واجتماعیاقتصای،حقوقالمللیبینمیثاقوسیاسیومدنیحقوقالمللیبینمیثاقدرمندرج

استهاآنکلیتدرهامیثاقاینردمقررحقوقتجلیبهترینحالعیندروبودهفرهنگی

اخوان) 7980خرازیان، تاسازدمیملزمراهادولتهمهداخلی،سرنوشتتعیینحق(.761:

هایشاندولتامورادارهدموکراتیکفراینددرشانشهروندانکهکنندفراهمایگونهبهراشرایط

(.7980:31خرازیان،اخوان)ندباشداشتهآشکاروعلنیبرابر،منصفانه،آزاد،مشارکت


 داخلی سرنوشت تعیین بر حق دهنده تشکیل عناصر. 2-2

مزبورحقکلیچارچوبدرسرنوشتتعیینحقداخلیبعدمهمجایگاهبهنخستبخشدر

همانیامردمبرایداخلیسرنوشتتعیینحقشدناجراییکهداشتتوجهبایداماشد؛اشاره

مختلفهایزمینهدرخویشجامعهاموردرمشارکتوپیگیریدرافرادمههبرایامکانایجاد

وابزارهانیازمندخودشان،متبوعکشورچارچوبدروفرهنگیواقتصادیاجتماعی،سیاسی،

(.7980:31خرازیان،اخوان)استسازوکارهایی

تصویرمفهومی،بررسیبانخستمرحلهدرتاشودمیسعیقسمتایندرومبنااینبر

آمده،دستبهتصویربهاستنادتاباشودارائهسرنوشتتعیینحقداخلیبعدمفهومازتریکامل

یکدر.کردییشناساواستخراجزینراتحققآنکارهایسازووارکانترینمهمازبرخیبتوان

ازرخورداریببهجامعهیکمردمحقبایستمیراداخلیسرنوشتتعیینحقکلی،تعریف

حکومتوحکومتگرانمیانروابطمندشدنقاعدههماندموکراتیکیاحکومتیساختارنوعی

اقتصادی،سیاسی،مختلفشئوندرراهاآنگستردهمشارکتامکانکهشوندگانتلقیکنیم

میفراهمجامعهفرهنگیواجتماعی تعیینبرحقواقع،در(.Naunda, 2001: 307-308)کند

بهبلکهنیست؛نژادپرستحکومتیکبراندازییااستقاللکسبمعنایبهقفطوشت،سرن

.استنیزهویتحفظهمچنینواقتصادیوسیاسینظامتعییندرمشارکتمعنای

مفهومفوق،حقتعریفدرآناستکهداخلیسرنوشتتعیینحقباارتباطدرمهمنکته

عمومیمشارکتامکانکردنفراهمباتنهاچراکه؛کندمیایفاکلیدینقشعمومیمشارکت

جامعهعمومیهایگیریتصمیمدرتأثیرگذاریتواناییازجامعهیکشهروندانکهبودخواهد

تحققدرمشارکتکلیدینقشبهتوجهباکهرسدمینظربهمبنااینبر.شدخواهندبرخوردار
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ابزارهایهماننوعیبهبایدرامزبورقحتحققابزارهایسرنوشت،تعیینحقداخلیبعد

مختلفمسائلبارابطهدرجامعهمهمگیرهایتصمیمدرشهروندانعمومیمشارکتکنندهمحقق

.کردمحسوبفرهنگیواقتصادیاجتماعی،سیاسی،

ارتقا،بارابطهدرمتحدمللموضوعیگزارشگرگزارشدرهمانگونهکهچارچوب،ایندر

مشارکت،ارکانترینمهمازیکیشده؛اعالمجوامععمومیاموردرمشارکتیاجراوحمایت

نمایندگیسیستمهمانیاجامعهشهروندانبرایکردنانتخابوشدنانتخابحقازبرخورداری

تعییندرجامعهیکمردمواقعیمشارکتامکانازسخنتوانمیهنگامیبهتر،عبارتبه.است

نمایندگیسیستمنوعیازنخستمرحلهدرمزبورجامعهمردمکهآوردنمیابهخویشسرنوشت

حقدیگر،سویازوجامعهگیرندگانتصمیمانتخابدرمشارکتحقیکسوازایشانبهکه

باشندبرخوردارکند،میاعطارامزبورگیرندگانتصمیمجمعبهراهیابی دیدازحقیقت،در.

کهموضوعی،گزارشگر سیاسیمدنیحقوقمیثاق61مادهدرهمانگونه حقشده،مقررو

.7استعمومیمشارکتاساسیرکنشدنانتخابوکردنانتخابدرشهروندان

شود؛تلقیمی منصفانهوآزادانتخاباتبرگزاریامکانمعنایبهنمایندگی،سیستماینوجود

وشهروندانارادهومیلطرحکاناممنظوربهضروریاقداماتتمامیبرمشتملکهایگونهبه

مدنیحقوقمیثاق61مادهموجببهبهتر،عبارتبه.باشدگیرهاتصمیمفراینددرایشانمشارکت

برخوردارایدورهانتخاباتجریاندرشدنانتخابیاکردنانتخابحقازشهروندهرسیاسی،و

است فوق،حقشدنمحققبراینیزمتحدمللبشرحقوقکمیتهدیدازوراستاهمیندر.

حقتضمینبرایخویشتعهداتبه،61مادهاساسبرتااندموظفمیثاقعضوهایدولت

آزادیتضمینکناردرآمیزغیرتبعیضوبرابرمؤثر،انتخاباتیکدرشرکتبرایشهروندان

کنندعملاجتماعاتآزادیواطالعاتبهدسترسیبیان، تضمیننظورمبههریککهمواردی.

 .6هستندمحافظتنیازمندوحیاتیشهروندانشدنانتخابوکردنانتخابحق

سرنوشتتعینحقاعمالتحققدیگررکنشدن،انتخابوکردنانتخاببرحقکناردر

مدنیجامعهمفهوم.کردمحسوبپویامدنیجامعهیکوجودتوانمیراجامعهیکدرداخلی

یکیقولبه.شودمیبارآنبرمختلفیمعانیمختلف،جوامعدرمبنااینربوگُنگمفهومیاست
                                                                                                                                                                                                        
1. Promotion, Protection and Implementation of the Right to Participate in Public Affairs 
in the Context of the Existing Human rights Law: Best Practices, Experiences, Challenges 
and Ways to Overcome Them, Report of the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights, Human Rights Council, 2015, P.3. 
2.Ibid, P.4. 
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چندانشودمیاستفادهمدنیجامعهعبارتازسیاسیادبیاتدرکههنگامینویسندگان،از

وزمانطولدرمدنیجامعهادبیمعنی.استچهچیزینویسندهواقعیمنظورکهنیستمشخص

استزیادیابهامدارایحاضرحالدرنتیجهدروشدهعمیقیاتتغییردچارمختلفجوامعدر

(Lehmbruch, 2001: 230.) 

کلیمعنایدرمدنیجامعهها،ابهامتمامیرغمعلیووجوداینبا علومدرشدهپذیرفته

کردمحسوبشهروندانودولتبینتعاملنوعیتوانمیراسیاسی جامعهعبارت،دیگربه.

عنوانتحتشدنمندقاعدهرغمعلیکهاستاجتماعیزندگیقلمروازشبخآنمدنی

استجویانهمشارکتوبازجلوهدارایهمچنانقوانین،وهاارزشازایمجموعه مدنیجامعه.

دولتبهراخودهایدرخواستجمعیصورتبهکهاستشهروندانیازمتشکلایمجموعه

کنندخویشهایمطلوبیتیاعقایدهجامععمومیفضایدریاکردهعرضه مطرح بایارا

دارندگوییپاسختقاضایویازدولتازکردنبازخواست طیفازمتشکلایجامعهچنین.

.استجامعهعمومیمسائلمحورحولگرفتهشکلنهادمردمهایسازمانازایگسترده

مسائلحتییامذهبیمسائلی،طلبعدالتمحوریتباتوانندمیکهنهادیمردمهایسازمان

شودمییادNGOهمانیاغیردولتیهایسازمانعنوانبابرخیازوشدهتشکیلآموزشی

(Diamond, 1999: 221-222.) 

درمردمواقعیمشارکتتحققبهتواننمیاساساًهمپویامدنیجامعهیکوجودبدون

مشارکتی؛داشتیچنداندیامیفرهنگویتماعاج،یاقتصاد،یاسیسیهاگیریتصمیمفرایندهای

یکشهروندانداخلیسرنوشتتعیینحقتحققابزارهایترینمهمازیکیعنوانبهخودکه

هایراهتمامیکهشودمیمحققزمانیمشارکتیچنینسخن،دیگربه.شودمیمحسوبجامعه

در.استالزمشرطچندحققتآن،بهنیلبرایکههدفی.شوندمسدوددولتیکخودکامگی

داشت؛خواهدضرورتمردمیمشارکتکردنفراهمبهجامعهنخبگانتعهدنخست،مرحله

جامعهزمامدارانومدارانسیاستداشتناعتقادبدونهرگزمردمیمشارکتتردیدبدونچراکه

کردنخواهدپیداتحققآنبه لزومبهفوقنخبگاناعتقادیبیصورتدربهتر،عبارتبه.

مشارکتتحققمسیردرتنهانهافراداینجامعه،هایگیریتصمیمفراینددرمردممشارکت

خویشبرتریوقدرتافزایشوحفظهدفبابلکهکرد،نخواهندحرکتشهروندانعمومی

کنندمیحرکتشهروندانمشارکتهایراهبیشترچههرکردنمسدودمسیردرجامعه،در
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(Bunbongkarn, 2004: 140.)میچراکهکند؛میایفامهمینقشمدنیجامعهکهاینجاستدر-

دولتمردانومندضابطهآنراتوسطقدرتاعمالدولت،عملکردارزیابیوکردنرصدباتواند

.(Bunbongkarn, 2004: 141)کندگوییپاسخبهملزمرا

جامعهعادیشهروندانونخبگانکردنمتعهددرنیزمهمینقشمدنیجامعهراستا،همیندر

مرتبطاصولوعقایدترویجطریقازهمآنها،گیریتصمیمدرمردمیمشارکتوجودلزومبه

همچنینمدنی،هایآزادیوحقوقازتیحما،یمدنجامعهعضوینهادهازیراکند؛میایفاآنبا

کهگفتتوانمیمبنا،اینبر (.Bunbongkarn, 2004: 140)دارندعهدهبرسیاسیرااصالحات

مشارکتبهشهروندانتشویقطریقازعمومیمشارکتتقویتمدنی،جامعهنهاهایمهمنقش

-بیوتفاوتیبیجوامعبسیاریدربهتر،عبارتبه.استجامعهگیرهایتصمیمفراینددرسیاسی

مشارکتتحققراهسربرمهممانعیخودنوبهبهکهاستباالییسطحدرسیاسیگیعالقه

مکملنقشیاحزابکناردرتواندمیمدنیجامعهچارچوب،ایندر.آیدمیشماربهشهروندان

انتخاباتدرشرکتطریقازبویژههاگیریتصمیمفراینددرمشارکتبهشهروندانتشویقدررا

هایگیریتصمیمدرمردمیمشارکتافزایشبهمنجرنهایتدرخودکهموضوعیکند؛ایفا

(.Bunbongkarn, 2004: 140)شدخواهدجامعه

عادیشهروندانبرایمفیدیبسیارابزارمدنیجامعهکهکنیماذعاننیزنکتهاینبهبایدالنهایه

.شودمیمحسوبجامعهدولتمردانگوشبهخویشهایخواستهرساندنوکردنمطرحمنظوربه

امکانازکمتروبودهیافتهسازمانقدرتهایگروهپشتیانیفاقداردموبسیاریدرکهشهروندانی

هستندبرخوردارجامعهعمومیهایگیریتصمیمفراینددرخودهایخواستهطرح چنیندر.

ازمؤثرتریمیزانبهکهکردخواهدفراهممزبورافرادبرایراتواناییاینمدنیجامعهوضعیتی،

اقتصادیاجتماعی،سیاسی،تصمیماتاتخاذهنگامبهخویشمنافعازاعدفوخواستهطرحامکان

(.Bunbongkarn, 2004: 141)باشندبرخوردارجامعهفرهنگیو

پویا،مدنیجامعهیکوجودوکردنانتخابوشدنانتخاببرحقازبرخورداریکناردر

تحققمنظوربهضروریارکانازردیگیکیعنوانبههماطالعاتبهآزادانهدسترسیحقبهباید

.کرداشارهداخلیسرنوشتتعیینحقآنتبعبهوجامعههایگیریتصمیمدرعمومیمشارکت

امکانوشفافیتبهوابستهزیادیحدتاعمومیمشارکتبهبخشیدنواقعیتحقیقت،در

استاطالعاتبهمقتضیدسترسی پذیرفهموروزهبمرتبط،رایگان،بایستمیکهاطالعاتی.
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اتخاذمنظوربهشهروندانهایگروهوافراددسترسدروباشند قرارآگاهانهانتخابهرگونه

 .7باشدگرفته

کیجادیایبرایگریدیاساسشرطپیشنیزاطالعاتبهدسترسیآزادیبهتر،عبارتبه

شهروندانتوسطآگاهانهیعموممشارکتندیفرا در (.Krabbe Boserup, 2005: 2)است

درافرادآگاهانهمشارکتراهسربربزرگمانعیاطالعاتبهآزاددسترسیفقدانحقیقت،

شهرونداناطالعات،بهدسترسینبودصورتدرچراکهاست؛جامعههایگیریتصمیمفرایند

بحثموردمسئلهازدرستیشناختگونههیچها،گیریتصمیمفراینددرشرکتصورتدرحتی

 Kumar)کننداتخاذمسئلهآنبارابطهدرایآگاهانهومتناسبتصمیمتوانستنخواهندونداشته

Singh, 2014: 87).دادخواهدرااجازهاینمردمبهاطالعات،بهآزادانهدسترسیبهتر،عبارتبه

خویشمیمتصاتخاذمبنایرامزبوراطالعاتوکردهرصدرادولتهایگیریتصمیمواعمالتا

(.Neuman, 2002: 16)دهندقرارعمومیمسایلدر

یکوجودکردن،انتخابوشدنانتخاببرحقرسدمینظربهشداشارهکهآنچهاساسبر

ترینضروریوتریناساسیجملهازبایداطالعاتبهآزادانهدسترسیهمچنینپویا،مدنیجامعه

امکانشدنفراهماساساًچراکهشود؛محسوبداخلیسرنوشتتعیینبرحقتحققبرایعناصر

امکانوجودبدونوداردبستگییکدیگرکناردرعناصراینهمگیوجودبهعمومیمشارکت

معنایبهسرنوشت،تعیینحقداخلیبعدشدناجراییتواننمیهرگزعمومی،مشارکت

جامعهفرهنگیوتماعیاجاقتصادی،سیاسی،مختلفشئوندرشهروندانگستردهمشارکت

.داشتانتظارراخویش


 فساد با مبارزه برای مؤثر ابزاری عنوان به داخلی سرنوشت تعیین حق. 3-2

داخلیسرنوشتتعیینحقابزارهایتحققکهگفتتوانمیشد،اشارهکهآنچهبهتوجهبا

بهتر،عبارتبه.شودتلقیادفسبامبارزهدرمؤثرعاملیعنوانبهتواندمیجامعهیکمردمانبرای

دستدرعمومیثروتوقدرتتمرکزمرهونزیادیحدتافسادبروزشدگفتهکههمانطور

بنابرایناست؛خودجامعهشهروندانبهمسئولینودولتمردانشایستهگوییپاسخفقدانوایعده

توسطمسئولیناستبازخوامکانوکاستهقدرتتمرکزازمیزانهربهکهرسدمینظربه

.شدخواهدکاستهنیزفسادگسترشوشیوعمیزانازگردد،فراهمبیشترشهروندان
                                                                                                                                                                                                        
1.Promotion, Protection and Implementation of the Right, Op.Cit at 11. 
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دیگریضروریرکنعنوانبهبایستمیهمراجامعهیکدرشفافیتوجوددیگر،سویاز

کردمحسوبفسادبامبارزهمسیردر وجودزمانیسیاسی،ساختاریکدرشفافیتیچنین. به

انجامشاندولتکهآنچهدستیابندبارابطهدرروشنیدیدگاهبهشهروندانکهآمدخواهد

ویتوسطشدهاخذیهامالیاتصرفچگونگیمانندداده، شفافیت،وجودباواقعدر.

برایتصمیماتاجرایوگیرندمیقرارعمومدیدمعرضدردولتتوسطشدهگرفتهتصمیمات

 .7شودمیفهمودسترسیقابلن،آتأثیرتحتافرادتمامی

موجببازدارندگی،جنبهداشتنسبببهکهاستدیگریعاملخودشفافیتی،چنینوجود

ایشانشدنآلودهصورتدریاکنندخودداریفسادورطهبهورودازدولتمرداناساساًیاشودمی

شود.جلوگیریآندوانیدنریشهوگسترشازمزبور،فسادکردنآشکاربافساد،به

شفافیتودولتمردانازبازخواستامکانافزایشقدرت،تمرکزازکاستنآنکه،مهمنکته

ارائههایگزارشمطالعه.استعمومیمشارکتتحققبهمنوطزیادیحدتاایشانعملکردبیشتر

نشانگرخوبیبهمختلفکشورهایدرعمومیمشارکتهمانیادموکراسیوضعیتازشده

اساسبرنمونهعنوانبه6است.فسادشیوعمیزانوعمومیمشارکتسطحبینمعنادارایابطهر

سوئد،7رتبهبانروژکشورهای،6670سالدراکونومیستاطالعاتواحددرشدهارائهگزارش

درومی،عممشارکتعناصرمیزانباالترینداشتنبا3رتبهبافنالندو1رتبهبادانمارک،9رتبهبا

رتبهباسوریه،701رتبهباشمالیکرههایدولتوجهانهایدولتتریندموکراتیکفهرست

هایدولتترینغیردموکراتیکزمرهدر704رتبهبامرکزیآفریقای،701رتبهباچاد،700

.9اندگرفتهقرارجهان

بادانمارککشورهایی،المللبینشفافیتسازمان6670سالگزارشبربناآنکهجالبنکته

میزاننظرازکشورهاترینپاکصدردر0رتبهبانروژ،4رتبهباسوئد،9رتبهبافنالند،7رتبه

رتبهباسوریه،714رتبهباشمالیکرههمچونکشورهاییمقابلدروگرفتهقرارنیزفساداشاعه

                                                                                                                                                                                                        
1.Governance, Corruption, and Conflict , A Study Guide Series on Peace and Conflict for 
Independent Learners and Classroom Instructors, United States Institute of Peace, 
Washington, D.C, 2010, P.12 

هاییغیردموکراتیکهمچونعربستانسعودی)بارتبهگیریمزبوربهمعناینفیوجوداستثنائاتیهمچوندولت.البتهنتیجه 6
فسادشاندارایمیزان(کهبهدلیلخصوصیاتفرهنگیخاصجوامعخودیاعملکردقدرتمندابزارهاینظارتعمودی06

اندکیهستند،همچنیندولت رتبهنسبتا قابلتوجههمچوناندونزی)با میزانفساد دموکراتیکبا نیستکه36هایینسبتاً )
 خودرادارند..مشکالتویژه

3. Democracy Index 2016 at: http://www.eiu.com/topic/democracy-index, Last Visited: 
2017/05/16 

http://www.eiu.com/topic/democracy-index
http://www.eiu.com/topic/democracy-index
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.7اندداشتهقرارکشورهافاسدترینینبدر713رتبهبامرکزیآفریقای،713رتبهباچاد،719

حقغاییهدفعنوانبهعمومیمشارکتاصلیارکانتحققرسدمینظربهدیگر،عبارتبه

یکایجادآزاد،انتخاباتبرمبتنینمایندگیسیستمیکوجودیعنیداخلی،سرنوشتتعیین

نقشتواندمیاطالعات،بهشهروندانآزادانهدسترسیکردنفراهمهمچنینوپویامدنیجامعه

ازجامعهعمومیافکاربرابردردولتمردانکردنگوپاسخوقدرتتمرکزازکاستندرمهمی

کندایفادیگرسویازدولتمردانیچنینعملکردچگونگیدرشفافیتایجادهمچنینویکسو

ادامهدرکهقشینشود؛میمحسوبفسادبامبارزهروندتسریعدرمهمگامینتیجه،درو

.شودمیاشارهآنبهتفصیلیصورتبه

ارکانترینمهمازیکیشد،اشارهنخستبخشدرکههمانگونه:یندگینما.سیستم7-9-6

برقدرتجاییجابهپایهبرواستوارنمایندگیسیستمیکوجودداخلیسرنوشتتعیینتحقق

استعادالنهوآزادانتخاباتمبنای واستوارنمایندگیسیستمیکوجودکهرسدمینظربه.

شودمیمحسوبنیزدولتیکدرفسادبروزازجلوگیریدرمهمیگامکارآمد، عبارتبه.

وانتخاباتطریقازراخویشمردمیحمایتومشروعیتهادموکراسیکهحالیدربهتر،

برتکیهبهناچاریکغیردموکراتواستبدادیهایدولتآورند،میدستبهقانونحکومت

کهای؛مسئله6هستندساالردیوانونظامیاجتماعی،وسیاسینخبگانازکوچکیگروهحمایت

بروزبرایهمواریبسترافراد،ایندستدراقتصادیوسیاسیقدرتیافتنتمرکزباعملدر

.کندمیفراهمایشاندستدرفساد

امردرعمومیمشارکتتحققدرمهمیبسیارابزارالنهعادوآزادانتخاباتتنهانهحقیقت،در

محسوبمردمتوسطشدهانتخابدولتیکبهدهندهمشروعیتو حکومتداریمردمساالر

گوپاسخبرعمیقیتأثیرهمچنینانتخاباتی،چنینمرتببرگزاریسازوکاروجودبلکهشود؛می

ازقدرت،استفاده سوءصورتدرکهچراگذاشت؛خواهدجایبرجامعهسیاسیرهبرانکردن

عبارتبه.وجودداردانتخاباتبعدیدوردرشهروندانآزادرأیباایشانبرکناریامکانهمواره

معتقدکهدهندقرارامورمصدرراکسانیبودخواهندقادرآزادانتخاباتطریقازشهروندانبهتر،

  .9ندارندآنبامبارزهبهچندانیاعتقادیابودهدفاسخودکهکسانینههستند،فسادبامبارزهبه

                                                                                                                                                                                                        
1. Corruption Perceptions Index2016  at: https:// www. transparency.org/ news/feature/ 
corruption_perceptions_index_2016.  
Last Visited: 2017/05/17 
2.Governance, Corruption, and Conflict, Op.Cit, P.12 
3.Ibid. 
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عدمجهتدریابزارعنوانبهتواندیمخودآزادانتخاباتستمیسکیوجودآن،ازگذشته

مردمانتقادهایباباشندمجبوراگرحاکمانچراکهکند؛عملفسادیسوبهدولتمردانشیگرا

مردمآنچهبهدادنگوشبرایباشند،انتخاباتدرهاآنحمایتجلبدنبالبهوشدهروروبه

بههادولتواکنشبهتر،عبارتبه داشت.خواهندتریقویانگیزهدستی،پاکحفظوخواهندمی

دولتبهکهداردفشاریبهبستگیاغلبفساد،بامبارزهضرورتهمچونمردم،حادمشکالت

آزادگیریرأیامکانهماننداهمیتیباسیاسیحقوقکهجاییدرمسئلهاینوشودمیوارد

(.7934:7910سن،)استبرخورداربهتریدادننتیجهامکانازباشد،داشتهوجود

اریبسنقشآنبامبارزهوفسادازیریشگیپدرتواندیمزینیمدنجامعه:یمدنجامعه.6-9-6

رایتیاهم کندفایا وهاگروهها،انجمنربرگیرندهدمدنیجامعهشداشارهکهگونههمان.

منظوربهالزمدهیسازمانتوانوگرفتهشکلعمومیمقاماتازاستقاللباکهاستنهادهایی

درهاآنییایپووداشتهراخودیهاخواستهیریگیپیراستادریجمعکنشبهزدندست

اینکهصورتیدر.استآنکردنسرنگونراستایدرنهوحکومتسایهدروقانونچارچوب

دهیسازمانوآگاهیتوان،دارایمدنیجامعهعرصهدرموجودهایگروهوهاانجمنوهاتشکل

بیشتریموفقیتباوفسادوناهنجاریکمترینباکشورآندریافتگیتوسعهفرآیندباشند،مناسبی

(.7936:60زاده،حبیب) بودخواهدهمراه

درکفایتیبیوفسادبامبارزهبردولتنظارتوبشرحقوقازدفاعهبتواندمیمدنیجامعه

کندشایانیکمکمدیریت حکومتتحققمنظوربهمدنیجامعهقدرتمندمشارکتواقع،در.

فوقجامعهدهندهتشکیلنهادهای.داشتخواهدفسادبامبارزهدرحیاتینقشبخش،اثرمداری

راعمومیهایگذاریسرمایهبودنمناسبکرده،صحنهواردرامهمیسیاسیفعاالنتوانندمی

اینپردازند.میوجهبهترینبهمردمنیازهایبهکهشوندتصمیماتیاتخاذسببیاکردهتضمین

ساکس،)کنندعملدولتهایسیاستاجرایوتوسعهباندیدهنقشدرتوانندمیهمچنیننهادها

7984:91.)

موجودمفاسدتنهانهدولت،عملکردباندیدهنقشایفایباتواندمیمدنیامعهجمبنا،اینبر

کنیریشهومبارزهدرخواستدولتازها،آنکردنعلنیباوکردهردیابیرادولتساختاردر

درجامعه،نظراتدهندهانعکاسعنوانبهوناظرومشاوریکمقامدرخودبلکهبکند؛راهاآن

.کندارائهمساعدتوراهنماییدولتبهفسادبامبارزههایتراتژیاسطراحی
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هماطالعاتبهآزادانهدسترسیشد،اشارهکهگونههمان:اطالعاتبهآزاد.دسترسی9-9-6

محسوبداخلیسرنوشتتعیینحقبهدستیابیمنظوربهوالزمضروریارکانازدیگریکی

استاطالعاتبهآزاددسترسیامکانازبرخورداروفافشمحیطیکدرصرفاًزیراشود؛می

نحوهخصوصدرآزادانهصورتبهخویش،جامعهاوضاعازکاملدرکباتوانندمیمردمکه

.شودمیمحسوبآزادیبرایمهمابزاریشفافیتنظر،ایناز.کنندگیریتصمیمخویشرفتار

.شودمیانجامچگونهوچراشودمیمانجاآنچهکهسازدمیروشنشفاف،حکمرانییک

اینکهدرکوتشخیصتواناییازشهروندیکآن،پرتودرواستبودنآشکارهمانشفافیت

از.شدخواهدبرخوردارشوند،میاجراواتخاذضوابطیچهاساسبروچگونهتصمیماتی،چه

وسیاسیفضایایجادبرایاستابزاریبلکهنیست؛هدفخودخودیبهشفافیتنظر،این

دفاعآنازوکردهاعمالراخودحقوقبتوانندفضاییچنیندرتامردمبرایمناسباقتصادی

نهادهاازکهدانستاطالعاتیمنزلهبهتوانمیراشفافیتبنابراین(؛7983:781ضمیری،)کنند

(.7983:780ضمیری،)سازندمیترروشنوترآسانرانهادهااینارزیابیوشدهمنتشر

توجهباغیرشفاففضاییکدرقضاییواجراییگذاری،قانونهایشاخهدرگیریتصمیم

درفسادگسترشهمچونوخیمیعواقباستممکنقدرت،صاحبافرادپردهپشتعالیقبه

برایالزماطالعاتبهدسترسیازراگذارانقانونتنهانهشفافیتعدماینچراکهباشد؛داشتهپی

یکبرایالزماطالعاتازنیزراشهروندانبلکهکرد؛خواهدمحروممجریهقوهبرنظارت

 (.7983:780ضمیری،).کردخواهدمحرومدموکراسیفرآینددرمؤثرمشارکت

تصمیماتتاسازدمیقادررامردماطالعات،درشدن سهیموبیشتروضوحبهتر،عبارتبه

دهندکاهشرافسادبروزنسبتهمانبهوارتقارادولتگوییپاسخوگرفتهتریآگاهانهسیاسی

مالیسیاستوبودهاجراییشاخهزیادقدرتباارتباطدراغلبفساد،(.7980:781)ضمیری،

چنیندر.شودمیمحسوبنیزفسادابزارترینعمدهبلکه؛دولتقدرتاعمالیاصلمحورتنهانه

وبودهپذیرامکانشفافمحیطیکدرتنهاگوییپاسخوکنترلنظامیکقراریبرشرایطی،

بهدسترسیامکانباجزامراینوبدهدرافسادافشایامکانکهباشدنحویبهبایدسیستم

.(7936:61زاده،حبیب)بودنخواهدممکندولتیهایحسابودولتیاطالعات

ارتباطدردولتمردانکردنگوپاسخباهماطالعاتبهدسترسیوشفافیتمفهومبنابراین

استتنگاتنگ درهافعالیتمورددراطالعاتیومشخصهامسؤلیتوهانقشکهفضاییدر.
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شفافیتبدون.شدخواهددارخدشهقانونحاکمیتونبودهامکانپذیرگوییپاسخنباشد،دسترس

ازسوءاستفادهوفسادوداشتنخواهدوجودتدولوشهروندانبینوشنودیگفتاطالعات،و

(.7936:61زاده،حبیب)یافتخواهداشاعهراحتیبهقدرت

درشفافیتوجوداساسیشرطاطالعاتآزادجریانوجودیکسوازآناستکهمهمنکته

نهمیدیگر،سویازاستوآن،شیوعازجلوگیریوفسادبابهترمبارزهمسیردرجامعهیک

وسیلهبهکهاستداخلیسرنوشتتعیینحقتحققاساسیشروطازیکیاطالعاتآزادجریان

اقتصادیاجتماعی،سیاسی،مختلفمسائلمورددرآگاهانهگیریتصمیمامکانازشهروندانآن

درمزبورعنصرتحققکهاستبدیهیرواینازشوند؛میبرخوردارخویشجامعهفرهنگیو

فسادباکارآمدترمبارزهزمینهجامعه،یکشهروندانداخلیسرنوشتتعیینحقکردناجرامسیر

.کردخواهدمهیادولتمردانعملکردارزیابیدرشفافیتایجادسبببهنیزراجامعهآندر

مشارکتاصلیارکانتأثیرمیزانسنجشدرلهستانوجنوبیکرهکشوردوتجربهبررسی

ازنظرصرففساد،میزانازکاستندرراابزارهااینمثبتنقشخوبیبهد،فساکاهشدرعمومی

چنداننهوضعیتیبودنداراباکشوردواین.دهدمینشانزمینهایندرمؤثر،عواملدیگرتأثیر

جایگاهتثبیتباعمومی،مشارکتارکانبرقراریآغازینمراحلدرفسادبامبارزهدرمطلوب

اندکردهطیخویشجوامعدرفسادکاهشمسیردربلندنسبتاًگامیابزارها،این راستاایندر.

در49رتبهبه73337سالدرفسادازبودنعاریبندیرده16رتبهازنسبیبهبودیباجنوبیکره

در63رتبهبه66699سالدرمزبوربندیرده04رتبهازچشمگیرجهشیبالهستانو66716سال

.اندکردهپیداارتقا66714سال

نقشیمدنیجامعهنظامیان،حکومتدههسهازپسدموکراسیبازگشتباجنوبیکرهدر

انداختنراهبهباکشوراینفعالمدنیجامعه.استگرفتهعهدهبرفسادضدبرمبارزهدرمهمی

هایرقابتهنگامدرفاسدمدارانسیاستگرفتنهدفباکههاستمدتسالمانتخاباتکارزار

بهاین.شودقدرتبهافرادیچنینمجدددستیابیمانعتاکندمیآگاهراعمومیافکارانتخاباتی،

                                                                                                                                                                                                        
1. Corruption Perceptions Index 1999at: https:// www. transparency. org/ research/ 
cpi/cpi_1999/0. Last Visited:2018/1/30 
2. Corruption Perceptions Index 2015 at: https:// www. transparency. org/ cpi2015#results-
table, Last Visited: 2018/1/30. 
3. Corruption Perceptions Index 2003at: https:// www. transparency. org/ research/ cpi/ 
cpi_2003/0. Last Visited: 2018/1/30. 
4.Corruption Perceptions Index 2015 at: https:// www. transparency. org/ cpi2015#results-
table.Last Visited: 2018/1/30. 
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عمومی،افکاربهگزارشارائههمچونراهکارهاییکارگیریبهطریقازکرهمدنیجامعهمنظور،

دروداردفاسدمدارانستسیاعملکردونامافشایدرمهمینقشغیرهوراهپیماییبرگزاری

چرخهازفاسدمقاماتحذفدرشهروندان،توسطدولتیمقاماتآزادانهانتخابامکانباتلفیق

آستانهدرکرهمدنیجامعهافشاگرانههایفعالیتنمونه،عنوانبه.استداشتهشگرفیتأثیرسیاست

ازنفر13تاشدآنبهمنجرگان،دهندرأیبهبخشیدنآگاهیباکشور،این6666سالانتخابات

جنوبیکرهپارلمانبهمجددراهیابیازفوقجامعهتوسطشدهمعرفیفاسدمدارسیاست80

استشدهتکرارکشوراینپارلمانیانتخاباتازدورههردرنیزتاکنونکهموفقیتی.شوندمحروم

(Stiyono, 2017: 972-973.)

جنوبی کرهدرآزاد،هایرسانهیعنیآن،ابزارواطالعاتزادآجریانوجودراستاهمیندر

جمهور رئیسفسادپروندهقضیهدرنمونهعنوانبه.اندکردهایفامؤثرینقشفسادافشایدرنیز

.شدقدرتازویبرکناریبهمنجرنهایتاًکهداشت،7هیگئونپارکخانمجنوبی، کرهسابق

راحزبیوشخصیمنافعجهتدرقدرتازاطرافیانشوویستفادها سوءافشایدراصلینقش

کردایفاJTBCنامباخصوصیتلوزیونیشبکهیکبلکهفساد؛بامبارزهرسمینهادهاینه

(Fendos, 2017: 6).

پایانازپسنیزکشوراینمدنیجامعه.استذکر قابلنیزلهستانتجربهچارچوب،همیندر

بامبارزهها،عرصهاینازیکیکهداشتهفعالیحضورهاعرصهبسیاریدرکمونیسمحکومت

6669سالازآزاد،انتخاباتاهرمازاستفادهبالهستانمدنیجامعهچارچوب،ایندر.استفساد

درخویشفسادضدهایبرنامهاعالمبهسیاسیاحزابکردنملزمورصدزمینهدرموفقیکارزار

دردادهشدهوعدهفسادضدهایبرنامهبههاآنعملمیزانارزیابیهمچنینتخابات،انهرازپیش

استانداختهراهبهگذشته، دهندگانرأیذهنیتبرآننسبیتأثیربهتوجهباکهکارزاری.

پیگیریدرمدنی،جامعهبازخواستبرابردرسیاسیاحزابتاشدهآنبهمنجرلهستانی،

فساداهتمامبامبارزهمسیردرترجدیهایبرنامهتدوینوخویشاعالمیسادفضدهایبرنامه

هایرسانهواطالعاتجریانآزادیراستا،همیندر(.Kalikh, 2014: 15-16)دهندنشانبیشتری

باتلفیقدرودهندگانرأیبهبخشیدنآگاهیوداشتهفسادبامبارزهدرپررنگینقشنیزآزاد

روروبهبیشتریموفقیتبارالهستاندرفسادبامبارزهدولتمردان،آزادانهانتخابدرانایشاختیار

                                                                                                                                                                                                        
1. Park Geun Hye. 
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استساخته افشایآنجریاندرکهکرداشاره7ریوینرسواییبهتوانمیمثال،عنوانبه.

،9لهستانروزنامهبزرگترینتوسط6چپدموکراتیکاتحادحاکمحزبمقاماتخواریرشوه

 ,Smilov)شدکشوراینپارلمانبعدیانتخاباتدرمزبورحزبازشهروندانیگردانیروبهمنجر

پارلمان6661سالانتخاباتدرحزباینشکستدرمهمیتأثیریکهموضوعی؛(137 :2007

(.Materska-Sosnowska, 2010: 218)استداشتهقدرتازآنبرکناریولهستان


 گیری نتیجه
جامعهآمالواهدافترینمهمازیکیبهبشرحقوقبهشهروندانیابیدستتسهیلامروزه

فقراتستونوعصارهعنوانبهتوانمیراتوسعهبرحقمیان،ایندروشدهتبدیلالمللیبین

محسوبنرمحقوقزمرهدرگرچهکهحقی.کردمحسوببشرحقوقمصادیقدیگرتحقق

؛Kirchmeier, 2006: 11) )هستندآورالزامواجراییقدرتفاقدآن،کنندهاعالماسنادوشودمی

درومزبورحقشمولگستردگیدربایستمیراآنتحققپیگیریبرایآورالزامقدرتاما

بشر،حقوقجهانیاعالمیههمچوناسنادی.کنیموجوجستبشرحقوقدیگردربردارندهاسناد

آورالزامقدرتازکهفرهنگیواقتصادیاجتماعی،قوقحمیثاقومدنیوسیاسیحقوقمیثاق

به.استتوسعهبرحقتحققتضمینمعنایبههاآندرشدهتضمینحقوقتحققبرخوردارندو

وآزادیحقمسکن،حقاشتغال،حقآموزش،حقهمچونحقوقیشدنبرآوردهبهتر،عبارت

فوقحقغایتشدنفراهممعنایبههاآنهمگانیتحققوتوسعهبرحقدرخواستموردغیره

.شودمیمحسوبآنمواهبازبرخورداریوتوسعهفراینددرافرادتمامیمشارکتیعنی

وبینیشدهپیشمیثاقدووبشرحقوقاعالمیههمچونآوریالزاماسناددرهمگیکهحقوقی

 (.Kirchmeier, 2006: 11)استآورالزامجنبهدارایهادولتبرایهاآنکردنمحققبهتعهد

روروبهفسادعنوانتحتمهمیمانعباتوسعه،برحقتحققمسیردرجوامعازبسیاریاما

ودرستایشیوهبهبایدکهمنابعیاست؛همراهملیمنابعدادنهدرباهموارهکهفسادی.هستند

اجتماعیوسیاسیاقتصادی،شکوفاییورشدموجبتاشوندبرداریبهرهخوداصلیجایگاهدر

شوندجامعه خودمفروضهدفازراجامعهمنابعصَرففرایندفسادکهآنجاازحقیقت،در.

سیاسیواجتماعیاقتصادی،توسعهورشدبهبودنخواهندقادرمنابعاینسازد،میمنحرف
                                                                                                                                                                                                        
1. Rywin Affair. 

.یکیازاشخاصدرگیردرجریاناینرسواییمشهورشدهاست) Lew Rywin(رسواییمزبوربهناملوریوین
2. Democratic Left Alliance. 
3. Gazeta Wyborcza. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lew_Rywin
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کمکچندانینشهرونداهمهبرایبشرحقوقدیگروتوسعهبرحقتحققنتیجهدروکشورها

.بکنند

بروزاصلیبسترهایازیکیدولتمردان،گوییپاسخعدموقدرتتمرکزاینکهبهتوجهبا

ازتمرکززداییبهمنوطفساد،برضدنبردبرایتالشهرگونهموفقیتشود،فسادمحسوبمی

ایمسئله.استهاآنازبازخواستامکانافزایشودولتمردانعملکرددرشفافیتقدرتوایجاد

هدفعنوانبهجامعهاموردرشهروندانعمومیمشارکتواقعیتحققنیازمندخودنوبهبهکه

نیازمندخودکهحقیاست؛مزبورحقشدناجرایینتیجهدروداخلیسرنوشتتعیینحقغایی

کیآزاد،انتخاباتبرمبتنینمایندگیسیستمیکایجادهمچوناصلیعناصربرخیوجود

آوردنفراهمدرتنهانهاست.اینحقاطالعاتآزادجریانوجودوقدرتمندوپویامدنیجامعه

درشفافیتایجادنتیجهدروهاآنعملکردباارتباطدردولتمردانازشهروندانبازخواستامکان

مثبتیعملکرد قدرتکزتمرامکانبردنبینازساززمینهبلکهکند؛میایفادولتنقشبسیار

جامعهدرفسادبروزاصلیعاملدوخودکهعنصریدو.هستنیزآنکردنانحصاریوعمومی

بیناززیادیحدتانیزجامعهدرفسادبروززمینهها،آنبسترخشکیدنباوشوندمیمحسوب

تسرنوشتعیینبرحقاجرایامکانکردنفراهمباکهرسدمینظربهبنابراین،رفت؛خواهد

پیشگیریبرایمناسببستریعمومی،مشارکتامکانافزایشنتیجهدروجامعهیکدرداخلی

برحقتحققبرایراراهخویشنوبهبهکهآمدخواهدبهوجودجامعهدرآنبامبارزهوفساداز

خواهدهمواربعدمرحلهدربشرحقوقمصادیقدیگرونخستمرحلهدرمزبورجامعهدرتوسعه

.ردک
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